
 

 

Philips 7300 series
Ютия с парогенератор

Променлива настройка на 

парата

GC7330
По-бързо гладене - от началото до края

Мощна пара под налягане с бързо пълнене на водния резервоар

Създадена за ускоряване на процеса на гладене от начало до край, GC7330 е готова за 

използване в рамките на 2 минути. Системата за гладене под налягане ускорява гладенето, като 

прониква по-дълбоко в тъканите, а свръхголямата фуния за напълване с вода позволява бързо и 

лесно допълване по всяко време.

Бързо и ефикасно гладене
• Налягане на парата до 4 атм. с цел бързо гладене
• Непрекъсната пара до 110 г/мин за бързо премахване на гънки

Лесно за употреба
• Стартирайте бързо с време на стартиране под 2 минути
• Променливи настройки на парата, подходящи за различни дрехи

Удобно гладене
• Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips
• Лека ютия за гладене без усилие



 Налягане на парата до 4 атм.

Ускорете до два пъти гладенето си с парата под 
налягане. Парата под налягане прониква дълбоко 
в тъканите, като така ускорява и улеснява 
гладенето дори и на трудни за гладене тъкани.

Лека
Ютията тежи само 1,2 кг, което прави гладенето 
приятно и без усилия.

Гладеща плоча SteamGlide

Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата 
гладеща плоча на Philips за парни ютии. Тя има 
превъзходна устойчивост на надраскване, плъзга 
се отлично и е лесна за почистване.

Бърз старт: < 2 минути

Ютията е готова за употреба след по-малко от 2 
минути.

Променливи настройки за парата
Променливи настройки на парата, подходящи за 
различни дрехи.

Пара без прекъсване до 110 г/мин
Непрекъснатата пара до 110 г/мин помага да се 
отстраняват всички гънки.
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Третиране на варовиково натрупване
• Подходяща за чешмяна вода
• Решение за премахване на варовик: Easy rinsing

Технически спецификации
• Тегло на ютия + основа: 4,5 кг
• Тегло на ютията: 1,2 кг
• Напрежение: 220 – 240 V
• Размери на продукта: 42,9 x 40 x 42,6 см

Лесно за употреба
• Пълнене и изпразване на водния резервоар: 
Много широк отвор за пълнене

• Време за загряване: 2 Мин.
• Вместимост на резервоара за вода: 1000 мл
• Допълване по всяко време
• Свобода на кабела (шарнир): 180 градуса 
свобода на кабела

• Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
• Дължина на маркуча: 1,7 м
• Отделение за съхранение на маркуча: Щипка за 
маркуча

Устойчивост
• ECO настройка: 20% по-малко енергия

Бързо и ефикасно премахване на 
гънки
• Гладеща повърхност: SteamGlide
• Постоянно подаване на пара: 110 г/мин
• Захранване: 2400 W
• Налягане: До 4
• Подаване на пара
• Вертикално гладене
• Променливи настройки за парата
• Връх с пароподаване
•

Спецификации
Ютия с парогенератор
Променлива настройка на парата
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